
 

 

Projekti LIFE UrbanStorm 3. õppereis 

Säästlikud sademeveelahendused Manchesteri piirkonnas Inglismaal 
20.-24. september 2022 

 
Koostajad, fotod: 

Sandra Oisalu (Balti Keskkonnafoorum)  
Merle Kuris (Balti Keskkonnafoorum) 

 

Eesmärk: 
Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda võimalikult paljude erinevate looduslähedaste 
sademeveelahendustega, vahetada kogemusi nende rajamise kohta ning luua kontakt valdkonna 
spetsialistidega.  
 

Õppereisi käigus külastati: 
 Dales Brow, Salford 

 Salfordi tänavalahendused 

 Smithills, Bolton 

 West Gortoni kogukonnapark 

 Salfordi üleujutuste puhverala 
 

Osalejad: 
Balti Keskkonnafoorum:  
Merle Kuris, Sandra Oisalu 
 
Eesti Maaülikool:  
Egle Saaremäe, Gen Mandre, Ottar Tamm,  
Toomas Tamm, Valdo Kuusemets 
 
Vastuvõtja: 
Sarah Bazley Ühendkuningriigi Keskkonnaagentuurist (Environment Agency), kes juhib LIFE 

integreeritud projekti Natural Course (LIFE IP Natural Course https://naturalcourse.co.uk/).  
 

 
Projektide LIFE UrbanStorm ja LIFE IP Natural Course ekspertide kohtumine Manchesteris. Foto: projekt Natural Course 

 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet: 
Elina Saat, Mai Andresson 
 
Viimsi vallavalitsus:  
Alar Mik, Allar Lehtsalu, Imre Saar, Siim Reinla, 
Taavi Valgmäe, Tanel Mätlik 
 



 

 

Suure sademete hulga tõttu nimetatakse Manchesteri sageli "vihmalinnaks". Seetõttu on 
sademeveega tegelemine ja säästlike sademeveelahenduste kasutamine Manchesteri linnas ja 
piirkonnas väga oluline teema. Eestlasi võttis vastu ja õppereisi programmi koostas LIFE integreeritud 
projekti Natural Course meeskond.  

20.09.2022  
 
Tutvumine (Greater Manchester Combined Authority) 

 
 

LIFE IP projekt Natural Course kavandab projekte, et paremini mõista ja ületada mõningaid suurimaid 
tõkkeid, mis takistavad ELi veepoliitika raamdirektiivi kohase hea ökoloogilise seisundi saavutamist 
Loode valglapiirkonnas (North West River Basin District). Projekti Natural Course eesmärk on: 

 leida võimalusi ökoloogiliste eesmärkide kiiremaks saavutamiseks, katsetades uusi 
koostööviise, 

 luua tõhusamaid ühiseid (kõiki osapooli kaasavaid)  viise veekogusid mõjutavate  otsuste 
tegemiseks,  

 koostada veekeskkonna seisundi parandamiseks vajalike investeeringute nimekiri, et 
parendustöödeks saaks korraga rohkem raha eraldada – see tähendab, et saab lahendada 
suuremaid ja kallimaid probleeme. 

 
         LIFE UrbanStormi projektijuht Tanel Mätlik tutvustamas projekti tegevusi 

 

Kahte LIFE projekti - Natural Course ja UrbanStorm – 
ühendab huvi säästlike sademeveelahenduste 
kasutamise kohta linnakeskkonnas. Õppereis algaski 
üksteisele oma tegevuste tutvustamisega Greater 
Manchester Combined Authority (GMCA) ruumides. 
Ettekanded  andsid ülevaate: 

 Manchestri piirkonnast ja GMCA 
tegevusvaldkondadest;  

 Üleujutusriski juhtimisest ja Loode piirkonnna 
hüdroloogiast;  

 Strateegilistest lähenemisviisidest 
looduslähedastele sademeveelahendustele 
Manchesteri piirkonnas;  

 Sademeveega seotud väljakutsetest Eestis ja 
LIFE UrbanStorm tulemustest.  

Dermot Smith (Environment Agency) rääkimas üle-

ujutusriski juhtimisest 



 

 

Seejärel algaski tutvumine praktiliste säästlike sademeveelahendustega Manchesteri piirkonnas. 
Külastati LIFE IP Natural Course projektialasid Salfordis, Boltonis ja West Gortonis, kus giidideks olid 
Keskkonnaagentuuri kohalikud koostööpartnerid.   

 
Dales Brow (Salford) 

Dales Brow looduslähedane sademeveesüsteem rajati teeäärsele tühermaale. Sademevesi juhitakse 
sõiduteelt kõnnitee äärekivides olevate avade kaudu U-kujulisse taimestatud nõvasse, kus veevool 
aeglustub, äravoolava vee kogus väheneb ja vesi puhastub enne kohalikku Deani ojja juhtimist. 
Taimestikus kasutati erinevaid kohalikke taimeliike, mis taluvad ajutist üleujutust, ja alale istutati ka 
uusi puid. Nõva rajamisel väljakaevatud pinnasest kujundati ala keskele väike küngas. Lisaks 
sademeveeprobleemide (üleujutused) ärahoidmisele loodi kena roheala, mis meeldib kohalikele 
elanikele ja suurendab ka piirkonna elurikkust. 
 
Lisainfo rajatud lahenduste kohta (inglise keeles) - 
https://naturalcourse.co.uk/uploads/2020/10/Dales-Brow-SUDS.pdf 

 
Infotahvel Dales Brow looduslähedase sademeveesüsteemi kohta ja Dales Brow vaade.  

  
Sademevee teekonna algus....          .... ja väljalask Deani ojja.  

 



 

 

Salfordi tänavad (Bloom Street/William Street, Oldfield Road ja East Ordsall Lane) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Mõõtmised näitavad, et sellised puulahendused 
võivad kinni pidada 78% nendeni jõudvast 
sademeveest. Vesi jõuab vihmapeenardesse ja puusüvenditesse äärekivides olevate avade kaudu 
ja/või tänava vastava kalde abil. Sademeveelahenduste juures on tähelepanu pööratud ka 
teavitamisele. 

 

 
Vihmapeenar, mis kogub vett nii kõnni- kui ka sõiduteelt.       Ka tänavaäärsed puud on sademeveelahendused. 

 

Järgnevalt tutvuti looduslähedaste 
sademveelahendustega Salfordi tänavatel, kuhu on 
vihmavee ärajuhtimiseks rajatud vihmapeenraid ja 
istutatud puid. Haljastuses on kasutatud nii 
looduslikke kui ka kultuurliike. Oluline on, et need 
taluksid ajutist üleujutust. Puid istutatakse 
spetsiaalselt sademevee ärajuhtimiseks kavandatud 
süvenditesse, kus osa veest kasutab ära puu, osa 
imbub pinnasesse ja ülejäänu juhitakse 
kanalisatsiooni (Manchesteris on suures osas 
ühisvoolne kanalisatsioon, mistõttu on väga oluline 

vähendada sinna jõudva sademevee kogust).  

Infotahvel sõiduteeäärse vihmapeenra  juures.selgitab, kuidas 
taimedega vihmapeenrad aitavad ära hoida üleujutusi. 



 

 

 
Vihmapeenar, kuhu sademevesi voolab kõnniteelt ja jalgrattateelt. Lisaks sademeveeprobleemide lahendamisele 
kaunistavad vihmapeenrad ka linna.  

 

Lisainfo rajatud lahenduste kohta (inglise keeles) -
https://www.cityoftrees.org.uk/sites/default/files/Sustainable%20drainage%20systems%20factfile.p
df 
   
21.09.2022  
 
Smithills  

Manchesterist ca 25-30 km kaugusel Boltonis asub Smithillsi kinnistu. 686 ha suurusel alal leidub nii 
metsa, nõmme, raba kui ka rohumaad. Maastikku ilmestavad kiviaiad ja kõrgematest kohtadest 
avanevad maalilised panoraamvaated taamal paistvale Manchesterile. Ajalooliselt on alal tegeldud 
põllumajanduse ning söe ja kivi kaevandamisega, kuid praegu on see Manchesteri piirkonna inimeste 
armastatud puhkeala. Kogu ala kuulub Woodland Trust’ile, kes koostöös Keskkonnaagentuuriga viib 
ellu projekti, kus kasutatakse looduslähedasi meetodeid üleujutuste ennetamiseks.  

Smithillsi külastamine ja parklas parkimine on tasuta, kuid annetused on teretulnud. Koovitaja on üks nõmmrabas pesitsevaid 

linnuliike. Prügikastil olev koovitaja pilt koosneb Smithillsist ühe nädala jooksul korjatud prügi piltidest ja juhib tähelepanu 
sellele, millist ohtu prügi kujutab elusloodusele. 

Alale on rajatud palkidest paise elusate pajuokstega, mis kasvama minnes tõkestavad veevoolu ka siis, 
kui palgid peaksid ära mädanema. Paisude eesmärk on suurte vihmasadude korral vett kinni pidada ja 
aeglustada selle liikumist allavoolu asuvatesse elamupiirkondadesse.  



 

 

Sademevee kinnipidamiseks ja veevoolu aeglustamiseks rajatud puidust paisud. Palkidest paisud on pikitud elusate 

pajuokstega, mis kasvama minnes tagavad paisu toimimise ka siis, kui palgid kõdunevad. Lisaks allavoolu üleujutuste 
ärahoidmisele tõstavad paisud üldist veetaset Smithillsis, vähendades nii tuleohtu ja toetades elurikkust.  

Lisaks on Smithillsi pärast 2018. aastal toimunud tulekahju istutatud 140 000 puud ja toodud 
truupidest maa peale mitu oja. Need meetmed aitavad ära hoida üleujutusi ning ühtlasi suurendavad 
vastupidavust põuale, väh endavad tuleohtu, puhastavad vett, vähendavad pinnase erosiooni ja 
toetavad elurikkust. Meetmete mõju seiratakse ja juba on näha selle positiivset mõju elurikkusele: 
näiteks leiti Smithillsist Manchesteri piirkonna jaoks uus kiililiik lõuna-sinikiil.  

2018. aastal oli Smithillsis suur põleng, kus kannatada sai kolmandik kogu alast. Seepärast on trahv tuletegemise eest päris 

karm. Parempoolsel pildil on näha uute puude istutusalad. Alale on pärast põlengut istutatud 140 000 puud, sh kaski, viirpuid, 
pihlakaid, astelpajusid, haabu, leedreid, tammi, mände, jugapuid, kadakaid ja pajusid. 

Kohalik veisetõug Longhorn ja üks Smithillsis tegutsevatest taludest.  

 
Kiviaiad ilmestavad maastikku ning parempoolsel pildil on näha kohalik kiviaia ladumise kunst.  



 

 

Lisainfo Smithillsi kohta: https://naturalcourse.co.uk/2021/06/24/project-update-delivering-
multiple-benefits-and-ecosystem-services-at-the-smithills-estate-bolton/ 

West Gortoni kogukonnapark  

West Gortoni kogukonnapark valmis 2020. aastal koostöös kohaliku kogukonnaga. Park koosneb 
kolmest osast - kogukonnaaed, niiduaed ja metsaaed. Eesmärk oli looduslähedaste lahenduste (nt 
nõvad, sademeveekraavid, vett läbilaskvad katendid, vihmapeenrad, kohalike taimedega niidualad) 
abil lahendada ümbritseva elamupiirkonna sademeveeprobleeme, kuid pargi rajamisega loodi lisaks 
palju täiendavaid hüvesid, sh meeldivad puhkealad ja mänguväljakud, kogukonnaaed ning plats 
kogukonnaürituste korraldamiseks. Roheala "joob" sademevett, suurendab ümbruskonna elurikkust, 
puhastab õhku ja vett, jahutab ja pakub varju kuumalainete ajal ning toetab inimeste tervist, 
maandades stressi ja pakkudes võimalusi sportimiseks ning puhkuseks.  
Lisainfo West Gortoni kogukonnapargi kohta koos videoga: https://growgreenproject.eu/key-
features-manchesters-west-gorton-community-park/ 
 

  

 
 

West Gortoni kogukonnapark koosneb kolmest osast - kogukonnaaed, niiduaed ja metsaaed. Vasakul all on näha 
vihmapeenar, kuhu juhitava vee teekond on näha parempoolsel pildil.   

 



 

 

 
Kogukonnaaed  

 

Üleval: Niiduaed kohalike taimeliikidega 

Paremal: Imbkraav 
Vasakul: Vee voolu aeglustav takistus 

sademeveekraavis 
All: Erinevad sademeveelahendused koos 

mänguväljakutega 
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Salfordi üleujutuste puhverala 
 
10 miljonit naela maksnud Salfordi üleujutuste puhverala rajati Irwelli jõekääru koostöös kohaliku 
kogukonnaga 2015.-2016. aastal ja avati avalikkusele märgalade päeval, 2. veebruaril 2018. See 
hõlmab kuival ajal puhke- ja spordialana kasutatavat drenaažiga väljakut ning 5 ha märgala, mis pakub 
elupaika paljudele looduslikele liikidele, nt lindudest hallhaigur, lauk, tait, väikepütt, tuttvart, 
jääkoskel, kühmnokk-luik, kanada lagle, jäälind. 30 ha pindalaga puhverala mahutab 650 000 m³ vett, 
kaitstes üleujutuse eest ligi 2000 hoonet. Kui jões muutub veetase ohtlikult kõrgeks, suunatakse 
liigvesi ala edalanurgas asuva sisselasu kaudu puhveralale, ja veetaseme alanedes märgalapoolses 
otsas asuva väljalaskeava kaudu jõkke tagasi.  
 

Salfordi üleujutuste puhverala ja väljavõte infotahvlist / ala 

skeem 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Märgala 



 

 

Drenaažiga spordiväljak veetaseme mõõteskaalaga                                    Ehitisi on kaunistanud kohalik kunstnik   kELzO 
 
Alal asuvaid ehitisi kaunistavad kohaliku kunstniku kELzO ümbruskonna loodusest ja ajaloost 
inspireeritud maalingud. Kohalik kogukond kasutab ala aktiivselt jalutamiseks, sportimiseks, 
linnuvaatluseks ja loodusõppeks ning osaleb ka ala hooldamises.  

 
Video Salfordi puhverala kohta leiate –  
https://thefloodhub.co.uk/salford-flood-alleviation-scheme/  

              

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Väljalask märgalalt Irwelli jõkke 

 

 
 
 
 


